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Douglas Roth, Patrik Jönsson, Irene Nilsson, Lars Johnsson, Hanna Nilsson, Lena 
Wallentheim, Gustaf Karlström, Kenny Hansson, Ulf Berggren, Björn Widmark, 
Robin Gustavsson, Joachim Fors, Mikael Koenen, Sven Lundh, Lena Nilsson, 
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Welinder, Lena Svensson, Johan Peltonen, Ulrika Widmark Barnekow, Christer 
Caesar, Kristina Lind, Mats Andersson, Camilla Lindoff, Anders Edwall, Erik Berg, 
Marie Hult, Benny Petersson, Susanne Lottsfeldt, Anita Peterson, Monica Ero, 
Lars Klees, Ernst Herslow, Gunnel Gustavsson, Andreas Dahlberg, Ann-Kristine 
Johnsson, Torsten Nilsson,Jonny Dolkow, Arberesha Sabani, Connie Asterman, 
Lina Bengtsson, Ola Lindahl, Gunnel Bruhn, Arne J Persson, Hanna Sjöstrand, 
Margreth Segerstein, Allan Ljungqvist, Maria Tennevi, Ingrid Nyman, Karina 
Olsson. 

Henrik Backlund, Sven-Inge Persson, Helena Malje, Tobias Vemmenby, Andreas 
Novotny, Sverre Albinsson, Ken Breisch, Paul Thurn. 

Jonas Andersson, Meta Jarl, Leif Nilsson, Lars Olsson, Agne Nilsson, Eva Persson, 
Stefan Svensson, Erika Heil-Utbult, Marianne Littke, Hans-Göran Hansson, 
Agnetha Karlsson, Joakim Karlsson, Karin Nilsson, Erik Åberg Linnet, Axel 
Heinonen, Lars Vidigsson, Pierre Bäckman, Katarina Olsson. 
Kanslichef Marina Nillund, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Allan Ljungqvist och Maria Tennevi 

Sammanträdesrum 2, Stadshuset, måndagen den 4 april 2022 kl. 13.00 
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Louise Davidsson 
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Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Information från kommundirektören om hur kriget i Ukraina påverkar § 34 
Hässleholms kommun 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hans plan för att nå § 35 
målen i Parisavtalet 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om beredskap med § 36 
anledning av Putins krig i Ukraina 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i revisionen från och med 1 § 37 
september 2022 

Val av två huvudmän till Sparbanksstiftelsen Vinslöv till och med § 38 
stämman 2025 

Anmälningsärenden § 39 

Inlämnade motioner § 40 

Granskning av exploaterings- och markanvisningsverksamheten § 41 

över- och underskottshantering 2022 § 42 

Lokalbehov för Familjens hus § 43 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 34 

Information från kommundirektören om hur kriget i 
Ukraina påverkar Hässleholms kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektör Bengt-Arne Persson informerar om hur kriget i Ukraina påverkar 
Hässleholms kommun. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 35 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hans plan 
för att nå målen i Parisavtalet 
Dnr: KLF 2022/237 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

"I veckan publicerades klimatkollen.se som visar hur det går med 
koldioxidutsläppen för kommunerna. Den visar också mängden koldioxid vi har 
kvar att släppa ut enligt Parisavtalet. Det går att jämföra hur mycket (eller lite) 
utsläppen i kommunerna minskar jämfört med andra. Det går också att se hur 
kommunernas planer påverkar framtida minskningar eller ökningar. 

För att vara i linje med Parisavtalet och koldioxidbudgeten som motsvarar 1,5 
graders uppvärmning krävs en årlig nationell utsläppsminskning med 21 procent 
från 2022. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp minskat med 35 procent totalt, eller 
drygt en procent per år. Minskningstakten måste öka avsevärt. Det är stort skillnad 
från kommun till kommun, något som beror på hur de olika kommunerna agerar i 
frågan. Hässleholm är långt ner på listan och trenden visar att kommunen inte 
kommer att minska utsläppen alls fram till 2050. Vi är på plats 227 av 290 och 
utsläppen kvarstår på samma nivå framöver. Det finns inga planer att minska 
utsläpp överhuvudtaget. 

I ljuset av Putins krig, de höga energipriserna, klimatnödläget, och kommunens 
ansträngda ekonomi borde kommunen snarast möjligt agera för energibesparingar, 
ökad energiproduktion och ökad självförsörjningsgrad av förnybar energi. 

Jag vill få svar på följande frågor: 

1. Hur ska du säkerställa att kommunen når målet i Parisavtalet som innebär 
att utsläppen halveras till 2030 och nollas senast 2050? 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkas 

5 (22) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

2. Hur ska du samtidigt säkerställa nödvändig energitillförseln till kommunen, 
energikostnader som inte skenar i väg och hjälp till invånarna för att möta 
energi- och klimatkrisen?" 

Kommunstyrelsens ordförande, Lars Johnsson (M), svarar på frågan. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 36 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
beredskap med anledning av Putins krig i Ukraina 
Dnr: KLF 2022/238 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Frågan är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman (MP) har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

"Det pågår ett fruktansvärt krig i Ukraina. Miljoner människor tvingas på flykt och 
många har redan nått vår kommun. Vi har både ett humanitär och ett lagligt ansvar 
att hjälpa. EU har aktiverat massflyktdirektivet och invånare i Hässleholm har rest 
till konflikten med ambulanser och förnödenheter och har hjälpt de drabbade att 
komma till säkerhet i vår kommun. Kommuninvånarnas reaktion var bli..'Ctsnabbt 
och deras givmildhet omvälvande. Just nu är det boende som behövs. Men sedan 
även skolgång för barnen, SFI för de vuxna, ekonomiskt stöd och 
arbetsmarknadsinsatser. 

Skulle det bli höjdberedskap innebära det tjänsteplikt. Trots det har en fjärdedel av 
kommunerna i Sverige krigsplacerat sin personal inom äldreomsorg, skola och 
räddningstjän sten. Andra har säkrat samhällskritiska funktioner som elförsörjning, 
transporter och infrastruktur mot it-angrepp. Uppsala rustade upp sin 
måltidsorganisation genom att bunkra torra varor som kan beredas utan el och som 
räcker i en vecka. De utrustade köken med ficklampor och vatten tankar som kan 
fyllas från en vattenbil. 

D et finns inga standarder om kommunernas krisberedskap men Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap tycker att krisberedskap behöver stärkas. 

J ag vill därför få svar på följande frågor: 

1. Hur långt har kommunen kommit i sin krigs beredskap, bland annat gällande 
att säkra samhällsviktiga funktioner och infrastruktur, iordningställa 
skyddsrum, hesa Fredrik, mm? 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2. Hur ser beredskapen ut för mottagning av flyktingar och hur ska 
kommunen stötta det lokala civilsamhället i deras arbete med 
mottagningen?" 

Kommunstyrelsens ordförande, Lars J ohnsson (M), svarar på frågan. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 37 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i revisionen från 
och med 1 september 2022 
Dnr: KLF 2022/125 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 september 2022 utse Helena 
Bengtsson (S) till ledamot i kommunrevisionen. 

Beskrivning av ärendet 

Elo J ohannesen (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen från 
och med den 1 september 2022. Avsägelsen har beviljats. Ny ledamot ska utses från 
och med samma datum. 

Socialdemokraterna nominerar Helena Bengtsson (S) till uppdraget från och med 
den 1 september 2022. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Kommunrevisionen 
Helena Bengtsson 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 38 

Val av två huvudmän till Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
till och med stämman 2025 
Dnr: KLF 2022/239 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Marie Hult (L) och Mats Ekvall (SD) till huvudmän i 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv till och med stämman 2025. 

Yrkande 

Mikael Koenen (L) nominerar Marie Hult (L) efter för Ulf Sjöström (L). 

Ulf Berggren (SD) nominerar Mats Ekvall (SD) efter Lars Inge Thell (SD). 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Sparbanksstiftelsen Vinslöv har inkommit med en anmodan om att Hässleholms 
kommun utser två nya huvudmän till och med stämman 2025 för att ersätta Ulf 
Sjöström (L) och Lars Inge Thell (SD) som fyller 70 år 2022. Stiftelsen anför 
följande: 

"Enligt §18 i Stiftelseförordningen för Sparbanksstiftelsen Vinslöv får huvudman 
som fyllt eller fyller sjuttio år under innevarande kalenderår (2022) ej väljas som 
huvudman. Huvudman som fyllt eller fyller sjuttio år under kalenderåret (2022) är 
skyldig att avgå vid den ordinarie stämma som infaller under kalenderåret." 

Sänt till: 
Troman 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Ulf Sjöström 
Lars Inge Thell 
De valda 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 39 

Anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

KLF 2022/113-1 
Socialnämndens rapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för besluten, vilka typer av bistånd 
som besluten gäller samt hur lång tid som vid rapporterings tillfallet gått från dagen 
för respektive beslut för fjärde kvartalet 2021. Rapporten visar sex beslut som inte 
verkställts inom tre månader, varav fyra ännu inte verkställts. 

KLF 2021/333-2 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 2022-01-26, § 5, att anta förslaget till 
detaljplan för del av Stoby 24:1 , Hässleholm, har vunnit laga kraft den 25 februari 
2022. 

KLF 2022/159-1 
Revisorerna har granskat processen för inköp av skyddsutrustning, i syfte att 
bedöma om omsorgsnämnden har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning 
av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning under 2021. Utifrån 
granskningsresultaten lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till 
omsorgsnämnden som de vill ha svar på senast den 3 juni 2022. 

KLF 2022/220 
Länsstyrelsen har från och med den 16 mars 2022 utsett Gustaf Karlström (C) till 
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Johan Hammarqvist (C) som avgått. Ny 
ersättare blir Eva Persson (C). 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

§40 

Inlämnade motioner 

Inga motioner har lämnats in. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

Vn_ 3 I/I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 41 

Granskning av exploaterings- och 
markanvisningsverksamheten 
Dnr: KLF 2021nas 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Tekniska nämndens och kommunstyrelsens yttranden samt 
granskningsrapporten läggs till handlingarna. 

2. Tekniska nämnden ska inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut i 
detta ärende till kommunstyrelsen inkomma med rapportering om hur 
arbetet fortskrider med att efterkomma de rekommendationer som 
kommunens revisorer föreslagit i sin granskningsrapport. 

Yrkande 

Torsten Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att det till 
beslutet läggs en ny punkt med följande lydelse: 

"Tekniska nämnden ska inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut i detta 
ärende till kommunstyrelsen inkomma med rapportering om hur arbetet fortskrider 
med att efterkomma de rekommendationer som kommunens revisorer föreslagit i 
sin granskningsrapport." 

Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till Torsten Nilssons tilläggsyrkande. 

Lena Wallentheim (S), Anders Edwall (C), Lars Johnsson (M) Dolores Öhman 
(MP), Mikael Koenen (L) och J oachim Fors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut och det av Torsten Nilsson föreslagna tillägget. 

Omröstning 

Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner det bifallet. Han ställer därefter Torsten Nilssons föreslagna tillägg under 
proposition och finner även det bifallet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA.MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
granskat tekniska nämndens arbete med exploatering och markanvisning. 
Granskningens syfte var att bedöma om tekniska nämnden säkerställt att 
exploateringsverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Det är den 
sammanfattande bedömningen av rapporten att tekniska nämnden brister i 
styrningen av exploatering och markanvisning. Mot bakgrund av att kommunen står 
inför behov av bebyggelsebar mark för bostäder, industri och handel anses det vara 
bekymmersamt att det saknas en effektiv och förutsägbar arbetsprocess. 

Vidare har revisorerna rekommenderat kommunstyrelsen att "Vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kommunens mark- och exploateringsverksamhet 
bedrivs systematiskt och effektivt i syfte att främja kommunens expansiva förmåga" 

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen har yttrat sig över rapporten. 

Revisor Johan Berglund föredrar ärendet i kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen yttrar sig 2022-03-02, § 40, till revisorerna enligt vad som 
framgår nedan med ändringen att inledningen i tredje stycket på sidan två i 
tjänsteskrivelsen ändras från "dock" till "under mandatperioden". 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga tekniska nämndens och 
kommunstyrelsens yttranden samt granskningsrapporten till handlingarna. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Revisorerna 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen - uppdrag 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 42 

Över- och underskottshantering 2022 
Dnr: KLF 2022/2 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upprättat förslag till över- och underskotthantering 2022 antas med den 
ändringen att 8,312 miljoner kronor avseende renoveringen av Sösdala 
simhall förs över till 2022 i enlighet med tekniska nämndens förslag. 

2. Finansiering av -2,367 miljoner kronor sker genom att 1,227 miljoner 
kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i 
samband med investeringar med anslagstyp 1 och 3,0 miljoner kronor från 
anslaget för överskotts- och underskottshantering. I övrigt föreslås 
justeringar på finansförvaltningen ske enligt uppställningen som finns i 
Beskrivning av ärende under rubriken Drift. 

3. Den ökade investeringsvolymen för 2022 på 174,2 miljoner kronor 
finansieras genom ökad upplåning. 

Reservationer 

Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets ledamöter 
reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
budgetberedningsförslag, vilket innebär avslag på den del av kommunstyrelsens 
förslag som avser Sösdala simhall. 

Robin Gustavsson (KD) och Mikael Koenen (L) instämmer i Lars Johnssons 
yrkande. 

Lena Wallentheim (S), Magnus Akeborn (V), Lena Svensson (C) och Hanna Nilsson 
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsens förslag till 
beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Lars Johnssons förslag röstar nej." 

38 ja-röster och 19 nej-röster lämnas. 4 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Patrik Jönsson (SD) 

Hanna Nilsson (SD) 

Lena Wallentheim (S) 

Gustaf Karlström (C) 

Ulf Berggren (SD) 

Joachim Fors (S) 

Sven Lundh (SD) 

Lena Nilsson (S) 

Magnus Åkeborn (V) 

Jerry Andersson (SD) 

Christer Welinder (S) 

Lena Svensson (C) 

Johan Peltonen (SD) 

Irene Nilsson (S) 

Mats Andersson (SD) 

Camilla Lindoff (S) 

Anders Edwall (C) 

Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Anita Peterson (V) 

Monica Ero (S) 

Lars Klees (SD) 

Andreas Dahlberg (S) 

Ann-Kristine Johnsson (C) 

Jonny Dolkow (SD) 

Connie Asterman (S) 

Ola Lindahl (S) 

Kommunfullmäktige 

Röst 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Lars Johnsson (M) 

Kenny Hansson (M) 

Robin Gustavsson (KD) 

Mikael Koenen (L) 

Stefan Larsson (M) 

Dolores Öhman (MP) 

Christer Caesar (KD) 

Kristina Lind (M) 

Erik Berg (M) 

Marie Hult (L) 

Douglas Roth (M) 

Gunnel Gustavsson (KD) 

Torsten Nilsson (M) 

Arberesha Sabani (MP) 

Lina Bengtsson (M) 

Margreth Segerstein (M) 

Maria Tennevi (KD) 

Tobias Vemmenby (L) 

Andreas Novotny (M) 

Totalt 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Björn Widmark (FV) 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Ernst Herslow (FV) 

Utdraget bestyrkes 

Röst 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

19 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 
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Kommunfullmäktige 

Gunnel Bruhn (SD) 

Arne J Persson (C) 

Hanna Sjöstrand (SD) 

Ingrid Nyman (S} 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Helena Malje (S} 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Paul Thu rn (SD) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
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Allan Ljungqvist (FV} 

Totalt 

Avstår 

4 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har utifrån inlämnat förslag från nämnderna utarbetat ett förslag 
till över- och underskotthantering. Budgetberedningens förslag i detalj framgår i 
bifogad bilaga. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-02, § 36, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Upprättat förslag till över- och underskotthantering 2022 antas med den 
ändringen att 8,312 miljoner kronor avseende renoveringen av Sösdala 
simhall förs över till 2022 i enlighet med tekniska nämndens förslag. 

2. Finansiering av -2,367 miljoner kronor sker genom att 1,227 miljoner 
kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i 
samband med investeringar med anslagstyp 1 och 3,0 miljoner kronor från 
anslaget för överskotts- och underskottshantering. I övrigt föreslås 
justeringar på finansförvaltningen ske enligt uppställningen som finns i 
Beskrivning av ärende under rubriken Drift. 

3. D en ökade investeringsvolymen för 2022 på 174,2 miljoner kronor 
finansieras genom ökad upplåning. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD) och Agneta O lsson 
Enochsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Magnus Akeborn M lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet har åsikten att Tekniska nämnden skall få med sig överskottet till 
renovering av Sösdala simhall." 

Lena Wallentheim (S) yrkar att på sidan 38 i budgetberedningens förslag till över
och underskottshantering ska 8 312 000 kronor avseende renovering av Sösdala 
simhall föras över till 2022 i enlighet med förvaltnings förslag. 

Hanna Nilsson (SD) och Lena Svensson (C) instämmer i Lena Wallentheims 
yrkande. 

Robin Gustavsson (KD), Stefan Larsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims förslag och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims yrkande röstar nej ." 

LEDAMOT /TJÅNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV-
ERSÄTTARE STÅR 

Stefan Larsson (M) X 

Robin Gustavsson (KD) )( 

Agneta Olsson Enochsson O~) )( 

I lanna Nilsson (SO) X 

Ulf Berggren (SO) X 

Sven Lundh (SO) X 

Björn Widmark (FY) X 

Lena Wallenthcim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Camilla Lindoff (S) X 

I lcnrik Backlund (S) X 

Lena Svensson (C) X 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

k <J±H 
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Lars Johmson (M) 

4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

8 1 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Lena Wallentheims förslag. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrl<es 

19 (22) 
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§43 

Lokalbehov för Familjens hus 
Dnr: KLF 2021 /501 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Förslaget om att lokalisera Familjens hus i kommunens egenägda lokal, 
T4-matsal i Hässleholm, godkänns. 

2. Avtalet med Region Skåne enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 godkänns och 
ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet i den del det avser 
ändringsyrkandet. 

Yrkande 

Ernst Herslow (FV) yrkar att i hyresavtalets "Grön bilaga" på sidan 2 av 3 i 
sektionen "Energislag" ska orden "produktionsspecificerad förnybar" strykas. 

Robin Gustavsson (KD), Dolores Ö hman (MP), Lena Nilsson (S), Lena Svensson 
(C), Anita Peterson 01), Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD), Marie Hult (L) 
och Anders Edwall (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först Ernst Herslows ändringsyrkande under proposition och 
finner det avslaget. Han ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut under 
proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Familjens hus har funnits sedan februari 2006. Verksamheten bedrivs i samarbete 
med Regionen. Verksamheten innehåller mödravård, barnhälsovård, 
socialrådgivning samt en öppen förskola som navet i verksamheten. Då det är fritt 
hälsoval kan medborgarna lista sig där de vill och därmed har verksamheten vuxit ur 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

sina lokaler, därav att man 2011 (Dnr 2011 / 4653 700) tillskrev socialnämnden om 
förslag till beslut, att tillskriva kommunstyrelsen om att hitta en ny lokal. Man 
redovisade även vid ärendet att en större lokal totalt sett skulle bli en merkostnad 
och att det precis som tidigare skulle fördelas utifrån varje verksamhetsbehov. 
Därefter har undertecknad fått följande information: 

"Det finns ett ärende från 2011, som handlar om lokaler till Familjens hus men där 
finns inget beslut från kommunstyrelsen. Det finns en kommentar i ärendet om att 
ärendet från och med 2015 tillhör tekniska förvaltningen. Från 2016 finns ett beslut 
i kommunstyrelsen att hänvisa frågan om lokalbehov för Familjens hus till tekniska 
förvaltningen". 

Arbetsprocess 
Lokalutredning är gjord i samarbete med Regionen, barn- och 
utbildningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen. Utredningsuppdraget till 
tekniska förvaltningen har kommit via fastighetsstrategen som återrapporterar till 
den strategiska lokalförsörjningsgruppen. Det är sedan tekniska förvaltningen som 
tagit fram planskiss och gjort budgetbedömningen för investerings- och 
lokalkostnaderna. Tekniska förvaltningen bevakar och säger även upp befintligt 
hyresavtal i dialog med socialförvaltningen. 

Tekniska förvaltningen har för dialog med Regionen och tagit fram ett förslag på 
hyresavtal. Hyresavtalet är färdigförhandlat och underskrivet av Regionen enligt 
tjänsteskrivelsens bilaga 1. 

Kontakt mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har 
skett för att ge helhetsbilden av behovet av äskande utifrån verksamhetsinventarier. 
Skrivelse har gått på remiss för synpunkter/ förslag till ändringar till tjänstepersoner 
inom barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
kommunlednings förvaltningen/ ekonomiavdelning. Planerad färdigställande 
planeras till juni 2023. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-02, § 37, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Förslaget om att lokalisera Familjens hus i kommunens egenägda lokal, T4-
matsal i Hässleholm, godkänns. 

2. Avtalet med Region Skåne enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 godkänns och 
ordförande i tekniska nämnden ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Region Skåne 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

frL Y r11 
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